
 פ"אתש מרחשון                                                                                         בס"ד 

 2מפגש - בית מדרש מורים אמי"ת רמלה

 )בהשראת הרב שניאור אשכנזי(  כוחו של אתגר וניסיון בחיינו

 קרליבךבן נפתלי  לעילוי נשמת אבי ומורי יוסף חיים בן מננה ודוד ז"ל . רבי שלמה

 

 ומלמד אותנו לחיות באמונה  אברהם אבינו יוצא לדרך של ניסיונות ואתגרים

בראשית כב: ויקרא אליו מלאך ה' מן השמים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני:  

רהם ... אתמול אמרת לי 'כי  רש"י: אמר לו אב  – ויאמר אל תשלח ידך אל הנער 

ביצחק יקרא לך זרע' וחזרת ואמרת 'קח נא את בנך ]והעלהו לעולה[' עכשיו אתה  

אומר לי 'אל תשלח ידך אל הנער'?!. אמר לו הקב"ה: לא אחלל בריתי ומוצא שפתי  

 לא אשנה, כשאמרתי לך 'קח' ... לא אמרתי לך 'שחטהו' אלא 'העלהו'. 

נין הנסיון צריך להתבאר, כי אין ספק שלא ינסה ה'  דרשות הר"ן הדרוש השישי: ע

יתברך לדעת אם יעמוד המנוסה בניסיונו, כי ה' יתברך צופה ומביט כל העניינים  

 העתידים ואין אצלו ספק כלל? 

 לאחר ההבטחות של קב"ה לאברהם נראה שכל ההבטחות לא מקימות בצורה מהירה 

מקום להשתקע בארץ חייב ללכת באברהם מוצא רעב ו –ארץ ישראל  הבטחת -לדוג'

 . )לעולה..( 'קח נא את בנך' הפכת ואמרת  'כי ביצחק יקרא לך זרע'  - בהבטחהלמצרים .

למה לפעמים לא הכל הולך בצורה רגילה  ? האם אתם יכולים להבין מה אברהם  

 מה הוא היה משתף אותנו? אבינו מרגיש ? אם היינו פוגשים את אברהם 

 

אמר רבי יונתן: היוצר אינו בודק קנקנים   -: 'ה' צדיק יבחן'  בראשית רבה לד,ב

רעועים, שאינו מקיש עליהם אחת עד שהם פוקעים ומה הוא בודק? קנקנים יפים  

שאפילו מקיש כמה פעמים אינם נשברים ... אמר רבי יוסי: הפשתני הזה בשעה  

ה  שהוא יודע שהפשתן שלו יפה וכל שהוא כותשה היא משתבחת ... אבל בשע

אינו מספיק להקיש עליה עד שהיא פוקעת ... רבי אליעזר   -שיודע שפשתנו רעה  

אמר: בעל הבית שהיו לו שתי פרות, אחת כוחה יפה ואחת כוחה רע, על מי הוא  

 נותן העול? על אותה שכוחה יפה וכך אין הקב"ה מנסה אלא את הצדיק. 

 ?  מציין מדרש רבה? מה הם מסמלים אילו דוגמאותאותנו? דווקא למה ה' מנסה 

 האם יש עוד דרכים להתבונן בניסיון? אילו מחשבות ורגשות זה מעורר בנו? 

 

 הניסיון שלי -משימה

 שתפו באתגר וניסיון שעברתם בחיים, במבט לאחור אלו תובנות עולות בך? 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 



 

 מלמדת אותנו איך להתמודד ברגע של קושי   רחל

 פלך שתיקה ופלך הודיה יש כאן שני עולמות, שני כוחות,  

 רחל היא 'עלמא דאתגליא', עולם שמגלה את היופי בעולם,

 ,  שתיקה'עלמא דאתכסיא', רחל אמנו אוחזת 'פלך 'ולאה היא  

  ולאה  והמשיכה בשעה ש"ראתה ,שתיקה שהתחילה כשיעקב פגש אותה על עין הבאר 

אוחזת 'פלך הודיה',   "סבלונותיה (מתנות החתן לכלה לפני החתונה) ביד אחותה ושתקה

'ויכר    -תפסה 'פלך הודיה' ועמדו הימנה בעלי הודיה: יהודה לאה " :וכך אומרים חז"ל 

'הודו לה' כי טוב' (תהלים קלו, א),    -יהודה ויאמר צדקה ממני' (בראשית לח, כו), דוד אמר 

  .)להא אבהתי מהודא ומשבח אנה' (דניאל ב, כגא'לך  -דניאל אמר 

ישפה, יש  -תפסה 'פלך שתיקה' ועמדו כל בניה בעלי מסטירין (לשון סתר), בנימין  רחל

'ואת דבר המלוכה לא הגיד לו' (שמואל א' י,  -פה יודע במכירתו של יוסף ואינו מגיד, שאול 

 .")כ 'אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה' (אסתר ב, -טז), אסתר 

 בראשית רבה עא,ה

 האחיות ? לאיזה כוח אתם יותר מתחברים?   למה הם שני הכוחות ש

 האם ההתנהגות של רחל משפיע לדורות הבאים?   

 כאשר אני מתגבר ועומד בניסיון זה משפיע על צאצאי? למה?

 

 רמב"ן כב א,יב:  

תה יראתו בכוח,  יעניין הניסיון...להוציא הדבר מהכוח אל הפועל ... כי מתחילה הי

לא יצא לפועל, ועתה נודעה במעשה, והיה זכותו שלם ותהי משכורתו שלמה מעם  

 . ה' אלוקי ישראל 

 

 

 סיפור של רבי שלמה קרליבך  –שותפו של הקב"ה                                                        

                                                                                    

 

 

 

 

שנדע לגדול   , ואתגרי החיים תיהי רצון שנזכה להרגיש את ה' בניסיונו -יבי תפילהל
בפשטות שזה  ולהיות מחוזקים , וכל שלב ומשבר יהפוך אותנו לטובים יותר ונבין 

שהיו בליבנו נסתרים ונלך   ומיוחדיםדרכו של מלך להוציא כוחות חדשים 
 בלבב שלם  בוד אותו בתמימות ואמונה ונע


